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La numero 4  de Esperanto eliros 

DIMANĈO 30 JU L IO .

TUTMONDA LIGO ESPERANTISTA

P R O J E K T O J
prezentotaj a l la  Kongreso.

K ie l aldono al la  interesa artikolo de 
nia kunlaboranto P ro f5 Bourlet, ni 
pub lik igas ĉi-sube la diversajn projek
tojn proponitajn ĝ is  nun  kaj prezento
tajn en la internacia kongreso de Bou
logne-sur-Mer. Por ilin  doni tute 
senpartie n i citas la projektojn laŭ la 

kronologia ordo.

Projekto de S0 Deligny

Krom multaj artikoloj diversaj, inter 
kiuj ni speciale citos tiun de S® Aymonier 
en Lingvo Internacia, sed el kiuj neniu 
donis difinitan planon, la unua projekto 
speciale arangita por propono en Boulogne 
estas tiu, kiun S0 E. Deligny publikigis 
en la n0 de « 1’Esperantiste » de I'28a de 
Februaro 1905 ;

— 4» Uia lando organizas
nacian sekcion enhavantan nombron da dele-

Orgnnizado.

gatoj proporcian je la nombro de l’Esperan- 
tistoj en la lando kaj ricevantan la komision 
unue ekzameni la demandojn prezentitajn de
Ja «amrfie-uanaj Esperantistoj kaj konservi la 
•ferojn, kiuj ŝajnus al ĝi studindaj.
2* Centra Komitato Internacia estas formata 

per la unuiĝo de «iiuj membroj de la naciaj 
«ekeloj, sub la prezidado de E)1-0 Zamenhof, 
kiu havas decidigan vocon en okazo de egal- 
nombreco Ce kontraŭaj voĉdonoj. La membroj 
de I’Centra Komitato Internacia komunikigus
inter si laŭ la maniero montrata en la sek
vanta paragrafo. La komitato povus elekti 
estraron, kiu estus kvazali superega ĵuĝantaro 
kai povus kunveni unu fojon Ciujare en ian 
Cefurbon aii grandan urbon.

3» Speciala monata jurnalo aŭ aldono de 
lnternacia revuo elektota Interkomunikigus la 
komitatanojn kaj samtempe informus la espe
rantistan publikon pri la projektoj, laboroj ltaj 
decidoj de la Komitato.

Funkciado. — Jen eatas la maniero, laŭ 
kiu povus funkciadi la Internacia Centra 
Komitato.

La Esperantisto prezentas projekton al sia 
sekcio, Kiu ekzamenas ĝin kaj, se la afero 
tion meritas, donas al ĝi la finan aranĝon kaj 
ĝin sendas al la oficiala revuo.

Tiamaniere la projekto estas prezentata al 
la studado de Ciuj membroj de la komitato, 
kiuj konigas Bian opinion en la numero 
presota 2 au 3 monatojn poste.

ĉiu projekto, kiu ricevus la unuvoĉecon 
aŭ eti Imponan plimulton (70 aŭ 80 %) estus 
fakte akceptita.

Se la projekto ricevus nur pli malfortan 
timulton (50 ĝls 70 °/0), ĝi estus konservita 
aj prezentita al la studado de la estraro,

superega ĵuĝantaro, klu alprenus au forjetus
la projekton Cu post interŝanĝado de opinioj 
per la oficiala Jurnalo, ĉu en la dujara 
lcuveno.

Projekto de la  Grupo Pariza

Tiu projekto estas publikigita en la n0 de 
la gazeto « Lingvo internacia » de I' 15* de 
Aprilo 1905. L a  komitato de la  Grupo 
autaŭmetis klarigan antaŭparolon el kiu ni
citas la jenan parton :

Kelkaj antaŭaj klarigoj utilos eble. 

ĉ iu  ajn, kiu ceestis ĉe internaciaj kon
gresoj, scias, ke tia granda aro da kongre
sanoj tute ne povas detale ellabori projek
ton, ĉar la  neevitebla diverseco de I’ opinioj 
kaj la longeco de I’ diskutadoj malhelpas 
cian firman konkludon.

Jen kial nia projekto estas nur principa

E

rajte la  demandon kaj 
ti van planon proponotan al vocdonado de 
I’ dua  kongreso.

t Cetere definitiva komitato povas nur esti 
konsekvenco de Internacia Ligo Esperan
tista kaj sajnas do sage. ke tiu Ligo estu 
Unue fondita, kaj ke ĝi kaj ĝi sola fondu 
definitive sian centran komitaton, kies aŭ
toritato estos tiamaniere nedisputebla. 

Koncerne la provizoran komitaton sajnas
feeble, ke la unua kongreso mem ĝin
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elektu, ĉar unue la metodo pri tiu elekto 
estas malfacile difinebla, tiel longe kiam 
Ligo Esperantista ne ekzistos, kaj due la 
neekzisto de ia ajn regularo por la unua 
kongreso malebligas tutan pravecon de la 
decidoi, krom pncipa  decido.

Jen kial ni simple proponas ke la provi
zora organizanta komitato estu elektita de 
D-ro Zamenhof post fondo de la Ligo ĉar 
li sola nuntempe konas la veran staton de 
nia afero.

Principa decido. — § I. — La internacia 
helpa lingvo nomata « Esperanto » estas tiu 
lingvo, kies fundamento estas difinita en la 
verko de D-ro Zamenhof « Fundamento de 
Esperanto » *)

§ 2. —  N ur tiu j, k iu j uzas kaj propagandadas

la lingvon tian, kia ĝi estas dilinita en la 
suprecitita verko, povos sin rajte nomi n Espe
rantistoj ».

§ 3. — La kongreso plene alkonsentas kaj 
submetigas al la programo donita de D-ro 
Zamenhof en la Antauparolo de la supre
citita verko.

Tutmonda Ligo Esperantista. — § 4. — Por
observi la ne&anĝon de tiu Fundamento, 
certigi la unuecon de la lingvo dum ĝia evo
lucio kaj kunigi la fortojn de Ciuj Esperan
tistoj, estas fondita « Tutmonda Ligo Espe
rantista. o

§ 5. — Tiu Tutmonda Ligo konsistas el 
Ciuj societoj, grupoj aŭ kluboj esperantistaj, 
kiuj oficiale aligis al la decidoi de tiu ui unua 
kongreso kaj akceptos ilin kiel bonaj.

§ 6. — Izolitaj personoj, kluj ne estas anoj 
de ia societo alinĝinta al la Ligo, povos izole 
aliĝi al la Ligo.

§ 7. — ĉiuj a lii oj societaj aŭ personaj estos 
senditaj al D-ro Zamenhof, 9, ui. Dzika, Var
sovion, kiel eble plej frue, tuj post ilu Ci 
unua kongreso.

Centra Komitato. — § 8. — Por efektivigi 
la programon de la Ligo difinitan en la § 4-a, 
estos organizita Internacia Centra Komitato 
de la Lingvo Esperanto.

§ 9 .— Dum sia tuta vivo, D-ro Zamenhof 
estos kaj restos la prezidanto de tiu komitato, 
kies decidoj estos akceptataj de Ciuj societoj 
au privataj anoj de la Ligo kiel leĝoj neman
geblaj.

Provizora komitato. — § IO. — Por organizi 
tiun tutmondan Ligon kaj ĝian Centran 
Komitaton estos fondita internacia provizora 
organizanta komitato, kies anoj estos ciuj 
elektitaj de D-ro Zamenhof, inter la anoj de 
la Ligo.

§11. — Tiu provizora komitato preparos 
planon detalan por la organizacio de la Tut
monda Ligo kaj ĝiaj kongresoj, kaj projekton 
de regularo preciza por la elekto de la Inter
nacia Centra Komitato, gia rolo, ĝia funk
ciado, ĝia oficiala sidejo de internacia oficejo, 
ĝia oficiala organo.

§ 12. — Ĝis la venonta dua internacia kon
greso esperantista, la provizora komitato 
funkciados laŭ la plano, kiun ĝi preparis.

§ 13. — Du monatojn almenaŭ autaŭ la dua 
kongreso, la provizora komitato publikigos, 
en Esperantaj gazetoj, tiun planon, kiu fine 
estos proponata al la vocdonado de tiu dua 
kongreso.

§ 14. — La tutmonda Ligo Esperantista kaj 
ĝia Internacia Centra Komitato estos defini
tive organizitaj nur post akcepto de tiuj pro
ponitaj plano kaj regularo, ŝanĝltaj aŭ ne.

Unua decido 
de la Kom itato de S. f. p. E.

Post tiu publikigo, la komitato de la 
S. f. p. E. kunveninta la 16*" de aprilo en 
Parizo, oficiale decidis, ke ĝi simple sub
metigo» al la pronono de D° Zamenhof. 
Sekve de tio ĝi publikigis en la n0 de la 
Gazeto « 1’Esperantiste » de I’ 31* de aprilo
la jenan protokolon.

a) La komitato de la S. f. p. E. plene aliĝas 
al la principo mem de centra komitato inter
nacia proponita de D™ Zamenhof.

b) Ĝi dankas la doktoron, ke li havas la 
bonecon konigi al la mondo Esperantista, en 
la projekto kiun li prezentos al la Boulogne’a 
kongreso, la ideojn, kiujn lia tute speciala 
situacio kaj lla korespondado kun Ciulandaj 
Esperantistoj inspiras al li pri tiu demando.

e) Ĝi tre respekte lin petas, ke li havu la 
bonecon montri al la kongreso, kaj en la
maniero kiun li jugos plej bona, la Esperan-

. .  . a 
centra komitato internacia

- •  t  .  . I

~ ---'‘ •A j u g u o  la an
tis toi n, kiuj en tiu ati alia lando Sajnas al U 
plej kapablaj por esti la membroj de l’unua 

intra komitr
Ekzameninte tre atente la vortojn mem de 

tiu, Cl deklaracio, la komitato ĝin aprobas kaj 
alprenas unuvoce.

Plie, laŭ propono de Dro Broca, Ciuj mem
broj Ceestantaj enla kunsido opinias, ke oni 
devas oficiale sciigi pri tiu alpreno Ciujn 
fremdajn Societojn esperantistajn, ilin invi
tante, se tion ili juĝos utila, aligi al tiu dekla
racio aŭ publikigi similan. La presidanto de 
la S. f. p. E., ricevas la komision fari tiun 
komunikon je la nomo de fSocieto.

Letero kaj projekto de D 1 Zamenhof

Post tiu decido, S0 Michaux, la agema 
prezidanto de la Boulogne’a Grupo publi
kigis en sia gazeto Le Cicerone, La Revue 
de i'Esperan fo de I’18“ de Majo, la jenajn 
leteron, projekton kaj aldonon.

Letero de D™ Zamenhof a I S T0 A. Michaux, 

pri "Tutmonda Ligo Esperantista”

Kara Sinjoro, Laŭ  mia promeso, mi sen
das al vi nun la projekton de Tutmonda 
Ligo Esperantista, kiun mi intencas pro
poni en la Kongreso al la voĉdonado d e la
I I * 4 w I  A • ^  |

.........— ...........  Por
i prijuĝi

delegitoj de ĉiu i grupoj esperantistaj.
Regitoj havu la eblon bone p: 

la proponon kaj pretigi sian voĉon, mi
•no TFin TTA I I I  17 I Al AK I ̂  ___ I- ?  t t i  V • •

ke la de'

*) Tiu verko estas en presado kaj eldonitas unu mona* 
ton autaŭ ia kongreso.

petas vinj volu kiel eble plej baldaŭ presigi 
tiun ĉi mian leteron en via Revue de E s 
peranto.

Antaŭ cio mi diros kelkajn vortojn pri 
la kaŭzo kaj celo de mia projekto.'Jam 
longe mi venis al la konvinko, ke por la 
tute sukcesa progresado de nia afero estas 
necese ke ĝ i estu absolute senpersona. 
Tial (la esperantistoj tion scias) mi jam  de 
tre longe formetis de mi ĉian ordoneman 
aŭtoritatecon kaj lasis al mi nur la rolon 
de konsilanto. Tamen tia foresto de abso
luta aŭtoritateco montnĝis malhelpa por 
la  libera, disvolvigado de nia afero; tial 
ia aŭtoritato devas esti kre ita ; sed la 
absoluta aŭtoritateco devas aparteni ne 
rigide al unu persono, sed al institucio, 
libere elektata de la esperantistaro mem.

fre multe da personoj komprenas nun la 
tutan gravecon de nia ideo kaj tre volonte 
servus al ĝi, sed_ multajn el ili forpelas la 
timoj ke per tio ĉi ili servus al unu homo, 
ke ili farigus kvazaŭ regatoj de tiu homo, 
dependus konstante de liaj kapricoj k. t. p. 
Ili aliĝos al ni nur tiam, kiam ili scias, ke 
nia afero prezentas nur absolute senper
sonan ideon kaj ke en nia afero ekzistas 
nenia majstro (i), kies arbitrajn decidojn ili 
devas humile obeadi.

Se la sorto de nia afero estos ligita kun 
unu homo, ĝ i estos ĉiam en dangero. Mor- 
gau mi povas morti, perdi la prudenton aŭ 
sanon, subfali al ia neantaŭvidita malhelpo

ouuii/o cnsuiciu» ne
serioze, ĉar ĝ i restus subite sen gvidanto.
La estonteco de nia afero estos plene 
garantiita nur tiam, kiam ĝ i absolute 
ne«V0m dependos de la sorto de unu homo.

Mi scias, ke tre multe da esperantistoj 
havas la fortan konvinkon, ke por Espe- 
tanto estos plej bone, se en la dauro de mia 
tuta vivo mi persone restos la sola kaj plei 
alta aŭtoritato en nia afero, ĉar neniaj ec 
plej sagaj komitatoj povas per malvarma, 
multkapa kaj blinde palpanta rezonado 
trovi la efektivajn bezonojn de nia lingvo 
tiel ĝuste kaj bone kiel ilin trovas per sia 
senlo kaj sperto tiu persono kiu kreis la 
lingvon kaj laboris por ĝi kaj en ĝi tutan 
vivon. Mi konfesas ke en rilato praktika 
tiu ĉi opinio havas en si multe da praveco. 
Sed ĝuste por tio, ke mia aŭtoritateco 
alportu al nia afero utilon anstataŭ 
malhelpo, estas necese ke ĝi estu liber
vole kaj konscie akceptata, sed ne lege 
altrudata. Se la esperantistoj trovos, ke 
mia aŭtoritato estas utila por nia afero, 
kiu do malpermesos al ili ankaŭ poste 
rigardadi min kaj miajn verkojn kaj konsi
lojn kiel aŭtoritataj ? Kiu malpermesos al 
la Centra Komitato klarigadi al la espe
rantistoj, ke pro la bono de nia afero estas 
dezirinde, ke la esperantistoj kiel eble pli 
imitadu mian stilon ? La diferenco estas tia, 
kiam laesp 
rigardados
kiam la esperantistoj propravole kaj konscie 

dos min kiei autoritato, tiam ifi

(i) Uzante la okazon, rai nun ripetas publike 
tion, kion mi i«m ofte diris kaj skribis pri
vate : mi kore petas Ciujn esperantistojn, ke 
en siaj leteroj al mi hŭ en sia buSa parolado 
kun mi ili neniam uzu la vorton « majstro », 
kiu estas al rai tre malagrabla, sed ili Ciam 
uzu simple la vorton « sinjoro ■>.

volonte penos ĉiam imitadi mian stilon, 
kaj nia lingvo multe gajnos de tio ĉi, ĉar 
unueco kaj unuspiriteco estas por ĉiu 
lingvo multe pli grava ol la plej severa 
logikeco, se tiu ĉi logikeco, ne estas abso
lute senduba kaj egala ĉe ĉiuj ; sed se mia 
aŭtoritateco estos altrudata de m i mem 
kaj se ĝi estos nur « necesaĵo » sekvo de 
foresto de la plei alta ĵuĝantaro, tiam oni 
sekvados mian ekzemplon kaj konsilojn nur 
tre nevolonte, kaj kiel ajn mature pripensita 
estus ĉiu mia ago, ĉiam multaj personoj 
trovos ĝin erara, nelogika kaj sensenca, 
kaj ni havos konstantan disputadon kaj 
opozicion.

Oni ordinare respondas al mi, kela nom
bro de la dis 
ke la
blinde
ke estus dangere se mi ellasus el miaj 
manoj la gardadon k. t. p. Sed ho ve, ĉio 
tio ĉi estas nur parolado teoria; en la prak
tiko la afero estas tute alia. Tiuj samaj 
personoj (kiuj pensas kaj konstante ripetas 
al mi, ke miaj vortoj estas por ili lego) tiuj 
samaj personoj postulas, ki mi altrudu
mian volon nur al aliaj personoj ; sed kiam 
mi faras ion, kio ne plaĉas al i l i , aŭ kiam 
mi ne volas subskribi mian nomon sub io, 
kion i l i proponas, ili koleras min, ili tur
mentas min per sia insistado, ili (senkons
cie kaj en la plej bona intenco) komencas 
eĉ opozician agitadon kontraŭ miaj faroj.

(daŭronta) L. ZAM ENHOF.

DIVERSAĴOJ

E k sk u rso  de E sp e ran tis to )

en  S a in t- G e rm a in  en  L aye

La 25',n de Junio okazis granda ekskurso de 
Esperantistoj en S‘ Germain-en-Laye apud 
Parizo. La festena kunveno estas organizita 
de 1’Pariza Grupo. Cent deknaŭ geĉees- 
tantoj sidiĝis Ce la tabloj tre bele ornamitaj 
de 1’hotelo « Altkreska Cervo ». La manĝo- 
karto esperante skribita kaj Ilustrita inter
nacie allogas la gemalsatojn. S™ Karlo Bour
let, prezidas ; ĉirkaŭ li estas Generalo Sebert, 
S-0 Benoit, Directeur du Bureau Internationa! 
des Poids et Mesures, kune kun siaj tri Car
inaj filinoj ; Dr0 Javal, Sr0 Cart, tre fame 
konata de 1'Esperantistaro. La apudaj parizaj 
grupoj partoprenas : S '0 Joannis, profesoro 
Ce Sorbonne, prezidanto de 1'grupo Versail
les ; Dro Hugo Schweltzer, prezidanto de 
1’Grupo de 1’Charentona kantono ; S1-0 Corret, 
sekretario de 1’grupo Versailles.

La fremduloj atestis la reciprokan inter- 
kompreniĝon : Sro G. Kolowrat, ruso el 
S* Peterburgo ; Sro Rogoff, polo, el Bjelostok; 
gro \Villiams Mann, anglo ; fratoj belgaj 
G. Kai P. Blaise, el Louvain (Loveno), sen
cese kaj senpene interparoladas kune kun 
Francoj kaj precipe Carmegaj francinoj, Car 
oni kalkulis tiom esperantistinoj kiom espe
rantistoj.

Skribajojn de la Ceestantoj oni sendas al 
Dr0 Zamenhof.

Bonega Campana vino elfluas. Sro Bourlet 
kontentege dankas la fremdulojn, la reprezan
tejo de 1’grupoj kaj Ciujn pro kora akcepto en 
Ci tiu gefrata kumeno

Oni disvendis multe da « Esperanto » nia 
Jurnalo ; S™ Devoncoux vendis kelkajn

a Blindula Bonfarado, n
La grupanoj vizitas la faman kastelon, en 

kiu kuŝas multe da interesaj malnovaioj eC 
antaŭsubakviĝajoj I Kvar fotografamantoj espe
rantistaj multefoje fotografas la anojn ope 
aŭ dise.

Ciuj ekadmiris la belegan panoramon, klu 
kuspas antaŭ iliaj okuloj dje la teraso de k a s 
telo longa je 2 k. 400.

Oni babiladas nur esperante ; la sinjorinoj 
tre lerte paroladas esperantan lingvon.

Poste la bicikleto} bicikletas, la aŭtomobi- 
loj aŭtoraobilas, (oni tre admiris automobilon 
kun la verda standardo kaj argenta stelo) la 
piedirantoj piediras tra la arbaro tute freSa 
kaj ombra. Oni balancigas la fraŭlinojn sub 
la laŭboi — tre agrable por balancigantoj. Oni 
trinkas bieron, kompreneble oni ne drinkas.

Bedaŭrinde la vagonaro je 5h.35m . ves
pere atendas nin por reeniri hejmon.

Pri ĉi tre sukcesa festeno ĉiu konservas 
bonan impreson sur sia esperantista koro.

Ni kolektiĝos denove Ce I alveno de Dr'* Zame
nhof kiam li traveturos Parizon.

C. D. 7278



* E S P E R A N T O  *

Voco In te rn a c ia

La loko mankas por ke ni enpresigu hodiaa 
la cirkuleron pri la Voco Intemacia, klu estas 
rondiranta manuskripta gazeto.

Jen  g ia organizado :
La tuta rondo konsistas el sekcioj, kies 

nombro ostan senlima. Ciu sekcio havas plie 
ses anojn divernaciajn kaj inter ili manus
kriptan gazeton rondirantan Iau konsentita 
vico. Ciu sekcio celas definitan temon de inter
korespondado: Studo de Esperanto, literaturo, 
sciencoj, filozofio, ktp. ktp.

Por Clo oni sin turnu al Sro H. Hodler,
9, Avenue des Vollandes, Geneve (Svisujo).

T ra  n ia j ko lego j

La voĉdona rajto ĉe la Bulonja kongreso.

Oar la solvo de la demando pri la voĉdona 
rajto ne povas evidente dependi de la unua 
kongreso mem, tial gi necese dependas aii 
unuparte de tiuj, kiuj posedas ian autoritaton 
en nia afero (nune nur Dr0 Zamenhof) aii ali
parte de la organizantoj de la kongreso. Lau 
rala opinio, ambaŭ flankoj, tio estas DroZame
nhof kaj la organizantoj de Tkongreso, devus 
Interkonsenti pri la voĉdona maniero uzota 
en nia unua kongreso kaj la kongreso devos 
sendispute akcepti tiun manieron, ĉar gi pose
dos nenian eblon por gin rajte aliformigi.

Al ili mi nun proponas la jenan manieron 
solvi tiun demandon :

a Olu aro da samlandanoj povos komisii 
plejmulte 20 inter siaj anoj por voĉdoni.

« Tamen la landoj, kluj kalkulas pli ol 
20 grupojn esperantistajn, povos komisii tiom 
da anoj kiom da grupoj ili kalkulas. »

Dr0 M. S eynaeve

El La Belga Sonorilo (Junio 1905)

I N T E R N A C I A  L I G O
Esperantista

Responde je miaj du artikoloj mi ricevis 
multajn interesajn leterojn ; kaj cetere 
aliaj sciigoj diversaj montras, ke la ideo 
pri « Ligo » pli kaj pli progresas en la 
Esperantistaro.

Ŝ° R . Codorniu el Murcia skribas, ke la 
hispana Societo kaj giai grupoj sekvos la 
vojon montritan de D° Zamenhof. S0 J. B. 
J. Brossard el Kanado sendas sian aprobon
pri Ligo kun Centra komitato. La bulgaraj 
kluboj el Plovdiv, Trojan, Provadia, Ple- 
ven, Ŝumen kaj Varna unuvoce akceptas la
tondigon de Internacia Ligo Esperantista
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grupo de Alger aprobas la kreon de Ligo. 
Aliflanke la Grupo de Boulogne publiki-

lg<
kaj elektado de Centra komitato. Same la

on i'
'gn<

gis broŝuron enhavantan la kolekton de la 
Kongresaj projektoj ; kaj tie ni ekvidas 
"ŝanĝproponon de la projekto de S. f. p. E. 
ellaboritan de nia belga samideano S0 Sey- 
naeve, kiu esence aliformigas tiun projek
ton, ĉar tiu propono alligas la Grupojn al 
la  Centra komitato, kio malrekte kondu
kas al Ligo. Simile la projektoj de la 
Grupo de Saint-Omer kaj de Kapitano 
Comte el Boulogne celas Ligon au klubon 
esperantistaran.

Cio tio do montras, ke la plano de 
D° Zamenhof pri fondo de Ligo kun Centra 
komitato estas principe akceptita de la 
plejmulto el la Esperantistaj societoj. Sed 
la diverseco de la projektoj koncerne la 
detalajojn montras ankaŭ, ke versajne la 
disputado pri la detaloj estus certe longa, 
malfacila kaj eble povus farigi akra.

Mi do pli kaj pli firmigas en mia opinio, 
ke la afero ne estas nuntempe sufice matura 

r alveni al definitiva konkludo, kaj ke la 
ongresanoj estos sagaj limigante sian 

agadon al principa decido kaj al starigo de 
provizora komitato, kiu alportos al la dua 
kongreso definitivan planon.

K

El Germanujo mi ricevis tre interesan 
leteron en kiu grava esperantisto diras :

« Mi ne konsentas al fondo de Ligo ĉar 
niaj junaj malricaj grupoj ne havas monon 
por pagi kotizaĵon. »

Mia germana korespondanto estas tute 
prava, kaj lia letero instigas min al diro 
de kelkaj vortoj pri tiu ĉefa punkto.

La sperto de la unua malsukceso de kreo 
de Ligo montris al ni kvar gravajn danĝe- 
ro jn  :

I* L a  reformemo.
2e La troa detaleco de projekto de regu

laro.
3e L a  libereco de sinpropono por fariĝi 

komitatano.
4® La  multekosteco de la jara kotizaĵo 

(3 frankoj).
Mi jam montris kiamaniere oni povos 

facile eviti la tri unuajn danĝerojn. La 
kvara estas ankoraŭ pli facile forigebla, 
ca r oni povas tre bone fondi Ligon sen ia 
difinita deviga jara kotizaĵo.

Laŭ mia persona opinio, la liganoj eston
taj devas pagi nenian specialan kotizaĵon 
por la Ligo. Ili nur pagos, kiel ĝis nun, la 
kotizaĵon de la Societo loka aŭ nacia al 
kiu ili apartenas ; kaj plie nenia el la ali
gintaj Societoj devos mem pagi ian ajn

0 i

devigan monoferon.

paradoksa aŭ nepraktika. Tamen mi sperte
Tiu opinio eble ŝainos unuavide iom

Elretendas, ke ĝ i estas perfekte efektivige-

Tion mi facile detale klarigus, sed la 
rakonto estus longa. Mi do nur montros 
kelkajn nedubajn enspezojn, kiuj povos 
alporti sufiĉe da mono al la  Centra K om i

tato :

I* Abonpagoj de la oficiala organo, kies 
abono estus libera, ne deviga, por la Liga
noj.

2* Honorarioj pagitaj de la eldonistoj por 
la aprobo de la libroj eldonitaj sub la kon
trolo de la komitato (tiu aprobo, laŭ pro
pono de D° Zamenhof, anstataŭus lian 
nunan aprobon).

3* Disvendado de broŝuroj, butontruaj 
signoj, jarlibro, k. e.

4* Monoferadoj privataj.
Mi jam ĉion kalkulis kaj mi konstatis, 

ke la kaso de 1'komitato povus tiamaniere 
tre kontentige plenigi.

Kvietiĝu do, kara germana samideano, 
ĉar Ligo esperantista povas facile funk
ciadi sen ia ajn deviga kotizaĵo !

*
•  »

Konklude mi do diros, ke sajnas al mi, 
ke la kongreso tre facile alvenos al feliĉa 
sukceso kaj bona rezultato nur se gi volonte 
limigos sian rolon al akcepto de la princi-

t  i ...... .................' ŭ  ■“

Cetere' tio tute ne signifas, ke mi opi

oj entenataj en la projekto de D° Zamen- 
of, kaj al fondo de provizora komitato.

nias, ke la projekto de la  aŭtoro de la lingvo 
estas forĵetinda !

Kontraŭe ! Sed laŭ m ia persona sperto 
mi kredas, ke tiu projekto estas tro longa,

tro detalplena, por ke gia disputado publika 
estu ebla, ke tiu projekto devas do nur esti 
modelo por principo kaj poste devas esti 
la fundamenta projekto super kiu la provi
zora komitato devos labori por verki sian 
definitivan planon.

N i devas ĉiuj danki mian majstron, ĉar 
li tiel detale esprimis sian grandvaloran 
atentindan opinion, kaj lia laboro devas 
taŭgi kiel kunliganta standardo, kiel voj- 
montranta stelo, kiel fundamenta bazo por 
estonta definitiva monumento.

*
* *

Cetere, se la kongreso opinias ke ĝ i devas 
tuj fondi organizacion definitivan, se la 
komuna interkonsento estas sufica, por ke 
oni povu pensi ke tuj, de tiu unua kon
greso, oni povas voĉdoni pri io pli ol prin
cipo, tiam mi persone plene aligus al la 
projekto de mia amiko S0 Lambert, (*) kiu 
sajnas al mi saga kaj facile efektivigebla.

Tiu projekto estas kvazaŭ reduktaĵo de 
la projekto de nia majstro D° Zamenhof, 
kaj alprenante la Lambertan projekton 
tian, kia ĝ i estas, aŭ iom aliformigitan, ni 
tie^H&mtempe alprenus, nur en pli simpla 
formo, la projekton de la aŭtoro de la 
Lingvo, kiu servis kiel modelo.

C. B o u r l e t . 

O N I P O V A S  A ĈET I L A  G A ZET O N

en ĉiuj stacidomoj francaj ka j svisaj

LETERFAKETO

Al niaj kolegoj. — Tiuj el niaj kolegoj, kiuj 
faras interŝangon kun Esperanto, estas peta
taj sendi la ekzempleron al la Redaktoro. - Se 
ili volas sendi duan al 1'Administranto, reci
proke tiu faros al ili duoblan servon laŭvole.

S0 S. Nicholl, London. — Nia gazeto ne 
estas jam dusemajna : gi eliras laŭ neceseco, 
ser ne maipli ol 2 n-rojn ĉiumonate. Ni do 
akceptas abonojn nur por 24 n-roj sinsekvaj 
sed ne por duonjaro aii tuta jaro.

S0 Rigoir, Charenton. — Pardonu malkom
prenigon. Cetere vi ricevis kontentigon. Ni 
ricevas tiom da postuloj ke ni devas esti seve
raj.

S» Dumon t-Gaillard. Saint-Lĉger. — Vidu 
respondon al S° Nicholl.

S° Rey, Grenoble. — Ni utilas tuj vian 
konsilon, kiel vi povas vidi.

S° J. Emeric, Pekan, Pahang, Malazio. — 
Ni kun plezuro sendos al vi Espero de Kata- 
lanujo, Ciufoje kiam gi aperos, sed la komi
tato de la Federacio Esperantista Katalana 
decidis malakcepti abonojn Car la revueto 
eliras nur tre neregule, laŭ la bezonoj de la
S o i^ t t f .

S0 Devoucoux, Alfort. — Tro malfrue mi 
ricevis vian peton por ne presi la diritan 
informeton. Bedaŭroj.

S° Nicot de Villemain, Nice. — Vidu res
pondon al S0 Nicholl.

Diversaj korespondantoj. — Estas senutile 
telegrafi al ni informojn vendredo kaj Sabato, 
Car la jurnalo presigas Jaŭdon. — Jes ĉiuj 
elspezoj postaj aŭ telegrafaj de niaj informan
toj estas repagotaj. — Lastajn Informojn tele-

(*) Tiu projekto de 1’Redaktoro de Espe
ranto estos enpresita en sia kronologia
loko.

grafu ne al la redaktejo sed al l’Administranto 
en Ceret.

S0 Fillon, Bourges. — Vortoj alio, a Uu, 
allti estas uzataj de plej bonaj aŭtoroj kaj 
frazetoj ; mies estas en Esperanta Sintakso. 
Por la cetero, trankviligu : nenian najbarom 
(kiun mi ne komprenas) kaj deva ltei trovigos 
sub seriozaj plumoj. — P. B.
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-a alvorte, vidu : adjeKtivo.
A noto de muziko, 
abato monahejestro | pliofte ti

tolo honoriga donata al ĉia 
ekleziulo, 

abelo g. de lns. (apis) | -ujo : 
logejo de societo abela | -ejo: 
loko kie estas abelujoj | -isto: 
edukisto de -oj. 

abio g. de arboj (abies). 
abismo profundegajo. 
abomeni malamegi, havi Inst

inktan malemon al io. 
aboni 2 aĉetl antaŭe periode 

eldonatan presajon, gazeton, 
aborti 2 naski antaŭ p lena e- 

voluigo | -igi io n : malperm
esi ke lo atingos sian finan 
celon |-igi: ne plene evoluii 
komp : malsukcesi = frukto, 
konspirado -lĝis. 

abrmoto frukto de -arbo,
(prunus armeniaca). 

abrotano veg. (artemisia
abrotanum). 

abrupta kruta, vertikala, 
abscesi I  alveni al pusa stato, 

maturigi | -ajo : pusajo. 
anfcaŭ : abcesi, absesi.

absinto veg. (artemisia
absinthium). 

absoluta senrilata, sendepen
da, senlima, = homo estas 
vorto patro vorto rilata ; 
povo - ; rifuzi absolute, 

absolvi 2 senkulpigi, purigi = 
la jugisto l in  forlasis -ita. 

abstraKta apartigita pense de 
aliaj ecoj de l’objekto | -ajo : 
eco tiel konsiderata =formo, 
koloro, ke. 

absurda malprudenta, 
acero g. de arboj. (acer). 
acida pika, akragusta | -ajo : Au 

ajo - 1 -o : klaso da komponajoj

Kemiaj.
Por nomi Romiajn komponajojn ne
organikajn oni grupigas serie tiujn 
kiuj diferencas reciproke nur per 
atomoj de metalo aŭ de hidro kiuj 
anstatauigas valenco por valenco.* 
Ekz.: SO* Na*

SO* Fe 
SO* KU 
(SO*)* A1K 
(SO*)3 Ai* k.t.c.

Oni donas al tia serio nomon ge
neran, al kiu oni almetas nomon 
adjektivan de metaloj uzataj en ĉia 
komb. Tiei oni diros:

sulfato natria (natrisulfato)
« fera (fersulfato)
• kalihidra
• kalialuminia 
» aluminia k.t c.

La kombinajo el la serio, kiu enha
vas la plej grandan nombron de a- 
tomoj de hidro anstataŭigeblaj per 
metalaj valencoj estas nomata la 
a c id o  de la serio. La aliaj estas 
nomataj saloj.
Tiel SO*.H* sulfato hidra, estas la 
acido de sulfatoj, aŭ simple acido 
sulfata, sulfatacido.
Tiel ankaŭ POHI.H* fosfito hidra, 
estas acido fosfita, fosptacido. k.t.c.

afi’ alvorte, montras difekton 
fizikan = homato* ca raco, 
feriadi, ridadi, |vidu: Fi- 

aĉeti 2 akiri pagante.
~ad’ divorto ; montras agon 

dauran.
-adi; post verboj esprimas daŭron 
aŭ oftecon de l ago: kriadi, venadi; 
post nomoj Stofaj aŭ radikoj kvali
taj, ĝi signifas estadi tio aŭ tia 
estradi, bluadi | -ado; ago, vidu -o

adepto aniĝinto, instruito pri 
ia scienco, arto, rito, sekreto* 

adiaŭ forira saluto. 
adjeKtivo speco de vortoj.

adjektivo estas alnomo, kiun oni 
metas apud la nomo por ĝin spec
igi ; te ia eco montrata enestas ia

objekton, t.e. ĝia propra kvalito, 
la - ricevas nomon kvalitiga kaj 
finigon -n : verda, mia, dua, kia, 
tia, alia, ke. — se la eco montrata 
rezultas el eksteraj cirkonstancoj, 
t.e. determinas la obj. per neprop
raj kondicoj, la - ricevas nomon 
determina kaj finiĝon -u : kiu, tiu, 
aliu, ĉiu, neniu, ke.

adjutanto help-oficiro. 
administri 2 regi, konduki afe

ron publikan aŭ privatan | 
-acio : oficejo, oficistaro, -ado 
-atoro: reganto, -anto, -isto.

admiri 2 rigardadi kun miro k. 
ple
kaj granda : - naturon, pen-
ilezuro

[gare
ion, kiu Sajnas bela

don | amegi 
adresi 2 sendi ion al iun - m i

trajon, kuragon, talenton, 
ironie : mi -as vian fripone
con.

adopti 2 elekti por igi sia = ad
opti iun kiel filon, kiel fraton, 
- opinion, metodon, 

adori 2 oferi plejaltan honora-

m m m m u
-as al vi leteron, mian gra
tulon!-o : sendo, formulo de 
sendo, ofero, dediĉo; nomoj, 
signoj difinantaj estejon de l 
ricevonto i-ajo: sendajo. 

adulti I havi seksajn rilatojn 
malgran lego ati moro, pre
cipe dum edzado(sangho : ai. 
kun parenco|^ulo% -ulino: kiu 
-as| -ido: naskito per -o. 

adverbo vorto, kiun oni metas 
apud verbon, adjektivon aŭ 
adv. por modifi gian sencon.
Per tiu nomo oni kunigas tri spec
ojn da vortoj:
i* vortoj kiuj modifas predikaton de 
verbo, t.e. estas vere adjektivoj kva
litaj de tiu predikato, kiel en : veni 
trankvile, regi bonkore, kiu signi
fas : esti ■ trankvila venanto», ■ bo
nkora rego •. Ili ricevas nomon : 
aIverboj kvalitaj kaj finatas per -© 
juste, bele, verde, k.c.
2* vortoj, kiuj esprima» cirkonst
ancon de Tago, t.e. modifas la ver
bon mem, kiel en: veni ofte, reĝi 
«tiulande, kuri antaŭe, bluigi rapi
de, kio signifas : « esti ofte » ven
anta, « esu tiulande » rego, « esti

antaŭe «kuranta, «igi rapide» blua. 
Ili ricevas nomon alverboj determi- 
naj kaj havas formojn diversajn:
a) tempo : iam, tiam, kiam, ĉiam, 
neniam, aliam, nun, hodiaŭ, hieraŭ, 
morgaŭ, baldaŭ, antaŭe, poste, ofte, 
kelkfoje, antikve, k.c.
b) loko : ie, tie, kie, ĉie, diuloke, 
ĉialoke, nenie, aliloke, antaŭe, po
ste, supre, ekstere, interne, k.c.
c) maniero : iel, tiel, aliel, same, 
preskaŭ, kvazaŭ, jes, ja, ne, nepre, 
antikve, k.c.
d) diversaj : tiam, kial, do, k.c.
3# vortoj kiuj modifas la kvanton : 
multe, kelke, pli, tre, tro, des, ju, 
sufiĉe, almenaŭ, tiom, kiom, k.c. 
Ili ofte sin modifas reciproke : tro 
multe, multe tro, k.c.
4* erare oni nomas ankaŭ - la for
mon posedan de pronomo : kies, 
ties, mies, k.c. kaj la gerundio.*

advoKato legisto al kiu oni ko
misias aferon, proceson, k.c. 

aero Huajo elasta kiu ĉirkaŭas 
la teron | -um i: doni aeron = 
aerumi Cambron, akvon j -ŝipo
aparato por veturi en

fabli 4 h|
bonakceptaj 

al 'ĉiu I -a: dolĉa kaj gentila

I havi manierojn dolĉajn 
kaj bonakceptaj n = la rego -as

a

afeicti I  sin rimarkigi per apar
taj manieroj = paroli -e. 

afero ajo, agado, okupo, pro
ceso, ke. = tio estas grava -, 
la-iĝas malbone, Esperantis
toj esperas sukceson por sia - 
-isto: homo al kiu oni komi

sias «aferon, proceson, 
aflŝo skribajo Fiksata en publi

ka loko por sciigi ion. 
afranKi 2 pagi antaŭe koston de

K
Ŝl

agaci
reson sur nervoj = aoldaĵo, 
iro de silko -as dentojn, 

agam o g. de fungoj (agaricus) 
agato speco de kvarco nekris- 

tala kaj diverskolora, 
agento aganto = Kemia -|ofici

sto = komerca, polica -. 
agi produkti aŭ peni produkti 

efikon = la volo -as sur nervoj 
la  varmo -as sur termometro,

nitratacldo -as sur kupro | -o: 
ni havas ideon de la fortoj, de 
la kaŭzoj, nur tial ke ni sen
tas ilian agon. 

agiti 2 movi, malkvietigi = pa
sio -as lian koron)-ado : mo
vado daŭra = prorelorma, fe
bra -.

aglo g. de birdoj (aauila). 
agonii I mortiĝi, suferi lastan 

mortbatalon. 
agordi 2 arangi muzikilon tiel, 

ke la skalo de tonoj* estu gus
ta mem, kaj la sama por tuta 
orkestro I-ilo: sonorilo por-.

agrabli I plaĉi,plezurigi!-a: kiu 
kaŭzas plezuron = voĉo -■ 

ago periodo de Testado = li a- 
tingas agon de vireco I mezu
ro de 1'daŭro pasinta de Teko 
ĝis nuna tempo = kian agon 
li havas? dek sep jarojn; la
- de tiu templo estas nekal
kulebla.

ajlo veg. (allium sativum). 
ajn adv. ĝeneraliga = kien - li 

iros, kiel - li klopodos, kiom
- da mono li elspezos, li ne 
sukcesos; ĉiu - povas tion fa
ri; kian vi volas? ian-.

-aj’ a lvorto: montras aferon, 
objekton, Stofon, ke. 
tiu alvorte», iom malpreciza, utilas 
por formi:
I» post radiko kvalitiga, nomon ile 
l'objekto aliafero havanta tiun econ 
: blankajo, sensencaj, nunajo, ĉir. 
kaŭajo, infanajo, amikto,
2* post radiko verba, nomon de 
objekto kiu necese rilatas Tagon aŭ 
rezultas el tiu ĉ i : fajlajo, pentrajo, 
hajlajo, trinkajo,
3* post nomo Stofa, nomon de alia 
objekto, kies la unua estas funda
mento s ovajo, bovajo, arbetajo. 
Vidu : -o,

altado g. de arboj (acacia). 
anaro g. de bestoj iacarus). 
anceli 2 plirapidigi, 
aitcento aliigo de la vodo homa 

en parolado laŭ diversaj kau
zoj = tona -, nacia -, patosa 
la vorta - en Esp. estas tiam 
sur la  antaŭlaata vokalo.

aKcepti 2 rilati kun  a lvenanto  = 
l i -is m in  malafab le , - favore 
Ideon, postulon. 

aKcidento (fil.) eco nepropra do 
ajo = Havo estas - ĉe vakso. 

aKCio (fin.) akto, bilo, d if inan 
ta la partoprenon de iu  en 
societo, entrepreno, ke. 

aKcipitro g. de birdoj (astur) 
ancizo imposto pagata pri iaj 

komercadoj transiran ta j difi
n itan  lim on  | -etato: registro 
de la  sumoj pagotaj por ĉia 
komercaj© transigata, 

amri 2 ig i posedanta = - monon, 
m alsanon, 

arao haŭ ta  abceseto. 

aKompani 2 ir i kun  | m uz . lud i 
partituron  harm onie  apogan
tan la  precipan. 

aKonito veg. (aconitum napel) 
aKordi I rilati harm on ie  = tonoj 

D G  B -as; ad jektivo -as kun  
nomo [-o: reciproka harm on
io | -igi, -igi: meti, veni en 
tian staton, 

anoro veg. (acorus calamus) 
anra en iĝem a | pri Stofo = p in 

to, glavo - | pri sentoj = gus 
to, parfumo, bruo, lum o , ko 
loro - | pri an im o = plezuro, 
doloro - | k o m p .: spirito -. 

aKrido g. de ins. (acridium) 
altro mez de ampleco| ang la  - 

valoras 40 aroj, 47 centiaroj. 
aKsiomo propono akceptata sen 

pruvo kiel vero = enhavanto 
superas enhavaton. 

anso lin io  rekta tra iranta cen
tron = tu rna  - ; - de la  hom a 
korpo, de rado | -ingo: parto 
en kiti - turnigas, 

anto skribajo konstatanta lan 
fakton = edziga - | dramero. 

antuala (fil.) aganta , efikanta => 
volo, Intenco, 

anuri 2 fari k u n  atento kaj laŭ 
sia p lena devo = - slan labo 
ron; - keĉio estu en ordo| 
-ata : farata kun zorgo, kun 
atento, gusta, preciza = pre
go, kopio-[-ate: zorge, aten-
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a

a

O ui n ’entend qu ’une cloche n ’entend 
u ’un  son. E t ii est m auvais de n ’enten- 
re jam a is  que le meme son ; on arrive 

par Iĉi & ignorer la  d ivers io  infinie de la 
v ie ; et, quand par hasard un son discor- 
dant parvient 1 1’improviste aux oreilles, 
sn est trouble, desoriente ; on souffle, 
on s’irrite, ou Ton a b a n d o n a , dans son 
elTarement, sa premiere conv iction , 
parce.qu’on s’est desaccoutume de juger 
et de comparer, et qu 'on a oubliĉ que 
lam ente  absolue ne se trouve nulle part.

Tout le monde ne goŭte pas E s p e 
ranto, et ses detracteurs donnent & leur 
antipathie des raisons vraies ou appa- 
rentes, m ais qu ’ils croient certainement 
vraies, car iis s’en servent pour fournir 
une base raisonnee ŭ leurs sentiments 
ordinairement precongus. lis  ont done 

leur cloche & eux et ii importe que les 
esperantistes en entendent le son.

Une des critiques les p lus cĉlebres 
ue 1’esperanto aient subies dans ces 
erniers temps est celle de M . A lb in  

Rozet, depu ti de la Haute-Marne. E lle 
a Ĝte consignee au Journa l Officiel de 
la  RĜpublique Francaise, et reproduce 

dans un  bon nom bre de journaux.
Voic i les faits.
Une dame algerienne, dont le nom  

m ’6chappe en ce m om ent, s ’Ĝtait offus- 

quĉe de la diffusion de 1’espsranto dans 
rA frique  francaise. E lle  entreprit une 
campagne de confĜrences et d ’articles 
de journaux  ; pu is , comme elle consta- 
tait 1’inanitĜ presque complete de ses 
efforts personnels, elle s’adressa & la 
Chambre des dĉputĜs pour que les repre
sentanta officiels du peuple francais 

1’aidassent ii ĉcraser rinf&me reptile 
antipatriotique et hideusement interna

tionaliste qui s’appelle 1’Esperanto. Elle 
envoya done une pĜtition & la Chambre 
et chercha ŭ alarmer son patriotisme.

Inqu ie t de ce recours aux pouvoirs 
pub lics , M . Cape envoya de son c6 tĜ un 
m em oire qui devait eclairer la  Chambre 

sur 1’esperanto et 1’empĉcher de le con- 
dam ner sans avoir entendu sa defense. 
C ’ĉtait en Somme une reponse d ’avocat.

O r ii arriva que petition et replique 
parvinrent & deux com m issions difle- 
rentes.Tandis que d ’un  odte la demande 

de la dame esperantophobe etait rejetĜe, 
la 15* com m ission qu i avait regu le 
mĜmoire de M . Cape ne jugea pas ĉt 

propos de le confronter avec celui de la 
susdite dame, et chargea M . A lb in  
Rozet', dĉputĉ de Chaum ont, de faire un 

iort, qui fut adopte.
‘e rapport etait con<;u dans les termes 

suivants :

rappi

I l v a  beaucoup de choses dans la petition 
de M. Cape ; la  commission n’en a retenu 
qu’une, ii laquelle, tVailleurs, toutes les 
autres se rapportent, mais plutot de loin 
que de prĜs.

M. Cape demande ŭ la Chambre de se 
prononcer sur 1’esperanto, persuade que 
son avis ne peut etre que favorable et qu’il 
contribuera puissamment k la diffusion de 
la  nouvelle langue. Peut etre le petition- 
naire eŭt-il mieux fait de s’adresser & quel- 
quecorps savant, tel que l ’Institut, le Col
lage de France ou la Sorbonne ; ii ne parait 
pas que la Chambre ait qualite pour rendre 
des arrets ou des services linguistiques. 
Cependant la commission n’a pas eru devoir 
se derober; elle a pris connaissance, non 
seulement des ecnantillons desperante 
joints ŭ la petition, mais encore de toute la
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litterature esperantiste qu’elle a pu se pro- 
curer.

L ’esperanto, c’est-ŭ-dire,parait-il,« celui 
qui espere », est ainsi nomme du pseudo- 
nyine que prit d’abord son inventeur, M. 
le docteur L . Zamenhof, de Bielostock, 
dans le gouvernement de Grodno (Russie 
occidentale). II n’est pas le premier essai 
de langue universelle qui ait paru dans 
ces derniers temps ; ii a ete prem ie par 
le « volapllk » de Schleyer et le « bolak », 
dit aussi « langue bleue », du docteur 
Bollack, et ii y a apparence qu'il sera 
suivi de beaucoup d autres. II paraitrait 
que 1’esperanto vaut mieux que le volapŭk 
et le bolak ; du moins les fidfcles de ces 
deux derniers idiomes se convertissent-ils 
en grand nombre a 1’esperanto. Certains 
problemos, par leur insolubilite, mettent 
en fuite ceux gu i savent, tandis qu’ils fas- 
cinent ceux qui ne savent pas par leur 
apparente simplicite : de IA cette eclosion 
successive de langues universelles aui un 
instant font parler d ’elles, mais qu on ne 
parle point. L ’idee d’une langue interna
tionale est seduisante : est-elle realisable ? 
Cest ignorer ce qu’est une langue que de 
s’imaginer qu’on en peut creer une de tou
tes pi&ces.s p 

Veoici cependant 1’esperanto qui, aprĉs 
le volapŭk et le bolak, se pique a son tour 
d’etre la langue internationale definitive a 
1’usage des peuples europeens ou de race 
europeenne. II faut lui savoir gre -d’une 
certaine moderation, ii n’entend pas detro- 
ner les idiomes nationaus ; ii ne veut 
etre que leur « auxiliaire ». Cette reserve 
faite, ii n'h6site pas a se proclamer lk 'pfiis 
daire, la plus reguliĉre, la plus riche, la 
ilus harmonieuse et surtout la plus facile 
les langues: l’irresistible«Esperanto endix 

legons » a deiŭ paru (I). Qu’on juge de sa 
simplicite ; ii n ’a pour toute grammaire 
qu’une douzaine de rĉgles, et ces rĉgles ne 
souffrent pas d ’exceptions. II a imagine, 
pour constituer son vocabulaire, un sys- 
tfcme de recrutement non moins bizarre 
qu’ingenieux. Ne voulant humilier aucune 
langue nationale, ii fait des levees chez 
toutes ; de cette maniere :

1° II regoit sans examen tout mot aui se 
trouve dans le plus grand nombre d idio
mes ; 2° en cas d ’egalite, ii choisit le mot 
de la langue la moins favorisee, c’est-a- 
dire de 1’aUemand, dont 1’apport est sensi- 
blement inferieur ; 3° le mot enfin est-il 
different dans chaque langue, alors, pour 
ne pas faire de jaloux? ii s’adresse au latin 
ou meme au grec : ainsi ii prend au latin 
sed (mais) et tamen (cependant) et au grec 
la conjonction kaj (et). Cest la civilite 
puerile et honnete appliauee ii la linguis 
tique. Le mot une fois aamis, 1’esperanto 
s’empresse de le denationaliser en lui don- 
nant invariablement pour terminaison, 
selon qu’il est substanci, adjectif, adverbe, 
ete., les voyelles a, o, e, ete. : ainsi 1’alle- 
mand tag (jour) fait tago et devient, sous 
ce deguisement neo-latin, meconnaissable 
aux compatriotes memes de Goethe et tie 
Schiller. Avec les procedas mecaniques 
de sa grammaire et de son vocabulaire 
heteroclites, 1’esperanto arrive au resultat 
su ivan t:

Armojn mi kantas kaj viron, unua el bordoj
[Trojanaj

Kiu elvenis, fatale pusita, kaj ĝls Lavinujo....

Qui reconnaitrait dans cette barbarie 
les deux preiniers vers de I'Endide :

Arma virumque cano, Troja;qul primus ab oris 
Italiani, fato profugus, Laviniaque venit ?...

Pourquoi le volapŭk, le bolak ou Espe
ranto ? b i Ton tient absolument a une lan
gue internationale, on en a une sous la 
main; et aui a fait ses preuves. Le latin a 
regne du Rhin au Sahara et de l’Adriatique 
a l’Atlantique. II n ’estpas mort toutentier: 
ii se survit dans les langues n6o-latines et 
ii n ’est pas un etranger pour les autres ; ii 
fait encore le fond de l’enseignement secon
daire chez tous les peuples de civilisation 
europeenne. Mais ii exige tant de temps ? 
Parce qu’on ne 1’apprend pas dans le but 
de le parler. Mais on ne passe pas des 
annees en tĜte a tete avec une grande

litterature sans s’impregner plus ou moins 
de sa langue, chez 1’homme qui a fait ses 
classes, le latin sommeille • quelque lecture 
et la necessita ont bientot fait de le reveil- 
ler. II serait pueril de s’evertuer A repro
duce le latin classique ou mĜme le latin 
de la renaissance, encore si vivant quoique 
livresque. II existait, meme au plus beau 
moment de la latinita, au-dessous du latin 
litteraire, un latin populaire ; ii en est 
d’ailleurs ainsi dans toutes les langues. 
Une maniere de latin vulgaire, quelque 
chose comme le latin du no taria j qu on 
retrouve dans toute 1’Europe jusqu’au 
milieu du seiziĉme siĉcle, ferait merveille 
comme langue universelle.

Mais quels que soient les titres du latin, 
ii ne redeviendra jamais la langue euro
peenne qu’il a ete. Une langue interna
tionale est une chimĉre. Le mieuxest ^ a p 
prendre les langues ŝtrangeres : deux ou 
trois suffisent et cela demande moins de 
temps qu on ne croit. Pour le francais qui 
a quelque teinture de latin, c’est un jeu 
d’apprendre 1’italien et 1’espagnol. L a lle 
mand est plus difficile : ici encore le plus 
vague ressouvenir des langues classiques 
et de leur synthetisme est d’un grand 
secours. II y a de tout dans 1’anglais, 
mais surtout du francais : la prononciation 
offre seule quelque difficulte. Avec une 
langue neo-latine, 1’anglais et 1’allemand, 
on peut courir le monde ; voilŭ la vraie 
langue internationale. On ditque rallemand 
nait polyglotte. II n’en est rien. Seulement 
ii ose jargonner en attendant qu’il parle ; 
se faire comprendre est 1’essentiel ; la cor
rection est un luxe. La peur du ridicule 
nous naralvse ; cela fait notre inferiori^.

(I) II s’en est meme vendu 20.000 cxem- 
plaires. (Note de la Rŝd.)

II semble que l ’esperanto ait choisi 
1'Algerie pour champ a ’experience ; ii eŭt 
pu ŝtre mieux aviso. L a  situation de TAlge- 
rie au point de vue des langues est delicate. 
Le francais y jouit, comme ii convient, de 
la souverainete officielle ; mais ce qu’on 
pourrait appeler la souverainete usuelle 
lui est aprement dispute. En face de lui se 
dressent des langues europeennes qui le 
tiennent en echec. Toute 1’activite francaise 
en Algerie devrait s’evertuer pour v ame
nei’ le triomphe de notre langue parfecole. 
Cet essai desperante, si ephemere qu’il 
puisse etre, ne peut avoir d ’autre effet que 
daugmenter le « babelisme » algerien.

Sans vouloirdecourager aucune initiative, 
la majorito de la commission ne saurait 
prendre au serieux le nouvel essai de lan
gue internationale et propose 1’ordre du 
jour.

%
♦ *

Je laisse le lecteur savourer le parfum  
de la diatribo de M . A lb in  Rozet, depute 

de la Haute-Marne, et ne veux y re ton 
dre que dans le prochain numero.

Lorsqu ’il s’en sera bien penetri, nous 
essaierons de voir dans quelle mesure 

M . A lb in  Rozet, deputi de la Haute- 
Marne, a pu se tromper relativement ŭ 
1’Esperanto en gĜnĉral et ĉt 1’AlgĜrie, 

« champ d ’expĉrience » pour la culture 
du bacille esperantin.

Cu. L A M B E R T .

POIGNEE DE NOUVELLES

Paris. — Le diner mensuel du Groupe 
Esperantiste de Paris, qui devait avoir lieu 
le 12 iuillet, est reporta a la fin du mois. II 
aura lieu le 30 ou 31 juillet, lora du passage 
du Docteur Zamenhofa Paris.

Jeudi 23 juin, M. Muffang, professeur au 
Lycee d’Angers, a donne a l'Ecole normale 
des gargons de cette ville, une conference 
sur 1'esperanto qui a obtenu le plus grand 
succes.

Excursion d’Esperantistes 4 Saint-Germain. 
en-Laye : voir la partie esporantino du jour
nal.

Articles favorables 4 1’esperanto dans :

L'Avenir de Tlemcen, du 9 juin ;
La Correspondance Havas, de Paris, 18 juin ; 
Le Patriote de 1'Ouest, dangera, 20 juin ; 
Le Cuurrier de I'Ain, de Bourg, 23 juin ;
La France du Nord, de Boulogne, 23 juin ; 
La Chronique. de Londres, 24 juin ;
La Correspondance Bi-Mensuelle, de Bome.

25 juin.
Le Metropole, d’Anvers, 26 juin ;
La Republique Francaise, de Paris, 26 juin, 

(signe Marcel Bobin).
Le Journal de Maine-et-Loire, d’Angers,

26 iuin.
i a Phono-Gazette, ler juillet.

Le fameux rapport de M. Rozet que nous 
publions plus‘haut a ete reproduit dans :

L'Independaj de Pau (17 juin ;
Le Reveil de Mauriac (21 ju in );
La Haute Ardeche d'Annonay (24 juin).
Or, remarquez-le bien, ii n’y a aucun groupe 

esperantiste ni a Pau, ni 4 Mauriac, ni a 
Annonay. Et pourtant ('esperanto est connu 
dans ces localitĉs, puisque les redacteurs des 
journaux precltes ont eru devoir en dire du 
mal.

Le Libiral de l’Est du 26 juin reproduit 
ĉgalement le rapport de M. Rozet. Ce journal 
n’est nullement hostile 4 notre cause puls- 
qu'i! anaLyse tidelement les conf^rences de 
M. Thiaucourt. Mais li est simplement du 
meme avis que nous : « qul n’entend qu'une 
cloche n’entend qu’un son. »

La Semaine religieuse de P&riguevoc du 
17 juin, reproduisant textuellement un article 
de La Semaine Religieuse de Valense en 
date du 3 du meme mois, rapporto que 
Mgr. Germain, archevĉque de Toulouse, a 
emis dans un discours 1’idĉe originale (oh I 
originale !) de voir substituer le latin, comme 
langue universelle, au volapŭk et k Espe
ranto.

Peut-etre traiterons-nous un jour la question 
du latin. Mais ce sujet a ete tr&s amplement 
elucide dans la brochure de M. de Beaufront: 
« La Langue internationale peut-elle etre le 
Latin?»

Rĉpetons seulement cet argument archi- 
connu que les premiers hommes qui recon- 
nurent que les langues vivantes ou mortes ne 
convenaient deyk plus k la civilisation de leur 
temps et qui con^urent Tidee geniale de la 
langue artificielle ĉtaient Descartes et Leibnitz, 
deux savants qui avaient fait toutes leurs etu- 
des et 6crit la plupart de leurs ouvrages en 
latin.

*
* *

Dans La France de Bordeaux (28 juin), 
M. Louis de Gramont — qui n ’est pas le 
savant professeur de la Faculte des Lettres 
de Montpellier — declare impossible toute 
langue artificielle et preconise le projet de 
M. Paul Chappelier d'iraposer 1’etude de plu- 
sieurs langues vivantes dĉterminĉes dans tous 
les pays de civilisation europĉenne.

Encore un theme k discussions.

A propos de M. Paul Chappelier, rappelons 
qu’il a manifeste son intention de venir assis- 
ter au Congrĉs. II y sera le bienvenu.

♦ *

Un groupe esperantiste vient de se fonder k 
Boston. C est le premier, croyons-nous, des 
Etats-Unis.

Les Espĉrantistes parisiens esperent que 
Ies amis de passage voudront bien se joindre 
a eux. Le prix du diner sera de 5 fr. par tete.

S’inscrlre le plus toi possible.
S’adres8er, pour tous renseignements, 4 

M. V. Ch au sseg ros , seeritaire du Groupe, 3, 
place Jussieu, Paris.

Les 6* et 7* conferences de M. Thiaucourt, 
de 1’Universite de Nancy, sont rĉsumĉes dans 
le Libiral de l’Est.

ft

♦ ♦

II existe un d u b  esperantiste d’ouvriers k 
Francfort-sur-le-Mein.

*
* *

Une Societe esperantiste s’est fondre rĉcem- 
ment en Nouvelle-Zelande.

(Ces trois derniferes nouvelles sont extraites 
du Germana Esperantisto, numbro de rnai).

*
* *

De Belga Sonorilo (numbro de juin). 
Louvain. — Fete esperantiste charmante 

le 29 avril dernier.
Les deux cours d’esperanto vont reprendre 

dans cette ville.



• E S P E R A N T O  *

Anvers. — M. L. Blanjean a donne, le 19 rnai 
dernier, une conference sur Esperanto k 
llnstltut supĉrieur de Commerce d’Anvers. II 
a remporte un trea vif succes. Pour aui con- 
nait I autorite dont jouit 1’Institut de Com
merce dans le monde intellectuei belge, cette 
conference apparait comme un progres 
serieux qui est tout k 1’honneur des aevoues 
esperantistes, qui conduisent si brillamment 
le mouvement & Anvers.

La Revue de I  Armee Belge (janvieret fevrier 
1905) a publie un article intitulĉ « L’Esperanto 
dans 1’Armee francaise, » d’apres un journal 
militaire de Stockholm : Illustrerad M ili
taire vy.

*
* ♦

Une circulaire en Esperanto sera pointe aux 
circulaires du Congrĉs de Physiotherapie, qui 
a admis Esperanto au nombre des langues 
dont ii sera permis de faire usage au Congres. 
Ce nouveau succĉs eet sans doute du encore 
k notre devouĉ partisan M. le Dr Gunzburg, 
secretaire general du dit Congr&s.

V A R I E T A S

M. Rouvier, president du Conseil des 
ministres, a regu le vendredi 7 Ju il le t , au 
ministĉre des affaires etrangĉres, une dele- 

ttion composee de MM. Fargeon, presi- 
ent de la Chambre de commerce de Bou

logne-sur-Mer, le Prĉfet du Pas-de-Calais, 
le Gŭnŝral Sĉbert, membre de 1’Institut, le 
Docteur Javal, membre de 1’Institut de 
medecine, Ferdinand Buisson, ancien 
directeur de 1’Enseignement primaire, pre
sident de la Ligue de 1’Enseignement et 
Carlo Bourlet, president du Groupe Espe
rantiste de Paris.

Cette delegadon a entretenu le Ministre 
du Congrĉs de Boulogne-sur-Mer, Ta invite 
& y assister et lui a exprime 1’espoir de voir 
auelques recompenses honorifiques accor- 
aees a cetle occasion.

Nous croyons pou voir affirmer que les 
deleguesont regule meilleuraccueil etque 
leurs espoirs ne seront pas degus.

Le dimanche 2 juillet, les groupes espe
rantistes de Sens et d’Auxerre, realisant 
un projet depuis longtemps forme, se sont 
rencontre k Joigny pour celebrer frater- 
nellement la langue et 1'idee qui leur sont 
chĉres.

A 1’hotel de la Poste le dejeuner les 
attend. L a  salle est vaste et fraiche. La 
table de cinquante couverts offre un aspect 
charmant • i  sa disposition a preside le bon 
goŭt des uames esperantistes.

On prend place et connaissance du menu, 
naturellement redige en esperanto. Pen- 
dant tout le repas n ’a cesse de regner 
entre les convives esperantistes la plus 
grande cordialite et la plus grande gaite.

C ’est en esperanto que s echangent ies 
idees, que s’expriment les sentiments. Cha- 
cun est heureux de parler lui-meme et de 
sentendre parler en esperanto. Chacun se 
felicite d ’avoir etudie cet excellent instru- 
ment de communication de la pensee.

Ce n’est la que le prelude de la fete.
Le dejeuner fini, elle se continue par 

1’audition de chants esperantistes ; plu- 
sieurs dames et demoiselles charment

se
musique, dont

1’auditoire gui constate que 1’esperanto 
prete admirablement a la musique, de 
f’harmonie se marie k harm on ie  de la 
langue elle-meme. Plusieurs assistants 
disent des poesies esperantistes; on a 
beaucoup remarque la piĉce : La Formisto 
(le forgeron), dont 1’auteur est une dame 
esperantiste senonaise.

Enfin s’organise un bal, dautant plus 
apprecie qu’il est imprevu. II couronne 
heureusement cette charmante fete de 
famille.

L ’heure du depart parait trop tot venue. 
On se separe, avec ue cordiales poignees 
de m a in ; on se promet de recommencer 
bientot cette journee, dont chacun emporte 
un Cher et agreable souvenir.

(Le Bourguignon, 6 juillet).

^ESPERANTO ET LE COMMERCE EN BELGIQUE

La preuve que la nouvelle langue inter
nationale, si facile k acquerir, si utile aux 
voyageurs, aux savants, aux commergants 
en rapport avec des pays eloignes, est en 
train de faire sa trouee en Belgique, c’est 
que 1’Ecole superieure de commerce de 
Mons, comprenant, une des premiĉres en 
Belgique, la grande utinte de l’idiome nou
veau qui commence reellement k entrer 
dans la pratique courante, surtout en 
France, en Angleterre et en Russie. s’en 
occupe reguliĉrement dans le bulletin 
publie par ses professeurs. E t 1’Institut de 
commerce d'Anvers vient dentrer dans la 
meme voie. II a voulu, tout au moins, faire 
connaitre aux etudiants de 1’Institut, qui 
forment un ensemble si nettemenb interna
tiona!, la nouvelle langue auxiliaire et 
appeler sur elle leur attention. Une confe
rence a done ete organisme A. leur intention,

lotte de Bruxel-
a 1’Institut mĉme, par M. Lucien Beaujean, 
professeur au Cercle polyg'
Ies. Nul doute qu’elle excite, parmi nos 
elements estudiantins, le meme mteret que 
1’etude de 1’esperanto a inspire k Liĉge, k 
Bruxelles et k Namur.

Ajoutons qu’il est question d ’organiser 
un cours desperante k 1’ecole allemande 
d ’Anvers, et peut-etre 1'Institut de com
merce suivra-t-il cet exemple. Ce sera une 
fort bonne chose, car le temps n’est pas 
loin oii 1'esperanto s’imposera definitive- 
ment a tous les gens serleux.

[Moniteur du Commerce de Bruxelles, 
2 juin 1905).

^ESPERANTO ET LE PACIFISME

On lit dans la Correspondance Bi-Men- 
suelle de Berne, a la date du 25 juin , les 
lignes suivantes :

Nous recevons les nouvelles les plus satis- 
faisantes de la constitution de la Societe 
esperantiste de la Paix, qui compte dĉja des 
adherents dans les pays les plus divers, et 
jusqu’en Mandchourie.

Le premier numero de la revue Espero 
Pacifista est sous presse ; et, parallelement k 
cette revue, la Societe compte publier, selon 
ses moyens materias, une Bibliotheque 
Pacifiste, qui donnera le texte esperanto des 
documents ofliciels et des meilleurs ouvrages 
concernant le pacifisme.

La chose est d'autant plus interessante, 
qu'il n’existe plus de periodiques pacifistes 
qu'en huit langues diffĉrentes; ii n’en parait, 
notamment, en aucune langue slave, en espa- 
gnol ni en hongrois. Quant aux ouvrages de 
propagande, ii ne s’en publie qu’en moins 
didiomes encore, et ii est bien rare quel’un 
d’eux soit traduit en une seule langue etran- 
gere.

Pour tous renseignements et communica- 
tions  ̂concernant cette Societe, s’adresser a 
M. Gaston Moch, 16, avenue de la Grande 
Armde (17e).

Voir la partie esperantio du journal.

JE HAVAIS BIEN DIT !

Dans Le Temps du 22 juin dernier, 
M. Pierre Mille, parlant du Japon et de 
I ecriture ideologique de l’Extreme-Orient, 
d i t :

« II en resulte que les ideogrammes 
representant les choses et non les mots, un 
Japonais qui ne sait pas ni le chinois, ni 
I annamme, ni le mongol comprend toutes 
Ies affiches, tous les livres, tous les papiers 
ecrits, en Chine, en Mongolie et en Indo- 
Chine. Et de la sorte 1’ecriture est la 
langue commune de plus de 600 millions 
d ’hommes. Cela vaut mieux que 1’espe
ranto. »

Assurement, pour parler avec quelqu’un 
le dessin vaut mieux que la parole.

LECTEUR. —  Si la cause de E s 

peranto te parait d igne de quelque
interet, au lieu de jeter ou d^chirer ce

journal quand tu 1’auras lu , donne-le.

DELEGADON
p o u r  l ’a d o p t i o n  d’une l a ngue  

auxiliaire internationale

EXT RA IT  DU RA PPO RT  ANNU EL

(firi)

 ̂En septembre dernier, a ete tenu k 
Genĉve le second Congrks intemational de 
philosophie ; ii fut 1’occasion d ’un beau 
succĉs pour le tresorier de la D ĉ l e g a t i o n . 

M. Couturat a rendu compte, comme den
gue du premier Congres (Paris, 1900), des 
progrfes de l’idee de la L . I. ; le Congrĉs a 
approuve la D e c l a r a t io n , renouvele le 
mandat de delegue de M. Couturat, et 
nomine un nouveau delegue, M. le profes
seur Stein, de Berne ; le tout ŭ I unani- 
mite. Cette unanimite inesperee a, croyons- 
nous, produit la plus heureuse impression; 
elle n’a sans doute pas ete sans influence 
sur la toute recente decision de la Soctttĉ 
Francaise de Philosophie, cui vient d’adhe- 
rer et de nommer delegue M. Bergson, 
membre de l ’Institut.

De Belgique, nous avons regu plusieurs 
adhesions de Societas, et, pour la Petition, 
quarante nouvelles signatures, notamment 
celles de sept membres de VAcadŝmie 
royale. La classe des Sciences de cette 
Academie a, d’ailleurs, emis un vceu en 
faveur de la L . I., ŭ la suite d’un rapport 
de M. De Tilly, qui concluait en ces ter
nas : « Le mouvement en faveur d ’une 
langue auxiliaire internationale est aujour- 
d’hui si bien organise et dirige; que rien ne

Eourra plus 1’arreter ni le faire devier du 
ut. La langue internationale se fera ; mais

Academies elles-memes, qu’elles prennent
a cette creation la part qui leur revient. 
Leur honneur y est en quelque sorte 
engage. »

Les milieux universitaires slaves nous 
ont envoye quelques adhesions; citons : 
VAcadĉmie imperiale catholique de Saint- 
Pŝtersbourg. I i en est venu aussi de Hon
gre , de professeurs ŭ 1’Universite de 
Kolozsvar, particuliĉrement de deux mem
bres de 1’Academie hongroise des Sciences; 
de Prague, nous avons regu les signatures 
de quatre membres de VAcaddmie des 
Sciences. L a  tache nous est facilitee en 
Boheme, grace au devouement de M. J. 
Holub, qui a fait imprimer ŭ ses frais la

D e c l a r a t io n  et un E x t r a it  de la  liste 
des Societas adherentes, aimablement tra- 
duits en tchĉque par MM. F. Khun et 
W ald.

Dans les pays Scandinaves, la  propa
gande commence ŭ s’exercer avec fruit ; 
nous notons en Suĉde quelques adhesions.

L ’Italie nous a donne un grand nombre 
de signatures. Le Portugal nous envoie 
une premiĉre adhesion, celle de la Sociŝtĉ 
des Sciences Afddica/esdeLisbonne. Signa
l o i  enfin quelques adhesions dans l ’Ame- 
rique du Sud, notamment dans la Republi- 
que Argentine, oŭ le developpement atteint 
par la D e l e g a t i o n , grace k M. Dassen, 
est vraiment remarquable.

C ’est k Londres que s’est tenue cette 
annee, comme vous le savez, la seconde 
session de l’/lssociah'on internationale des 
Academies. Nous vous avions averti qu’il

I

L. I. y pŭt etre agitee. L ’Associa(ion ne 
peut faire aboutir un projet que s’il est 
appuye par la majonte des Academies 
adherentes, c’est-ŭ-dire par dix d in tre  
elles. Or, ii ne faut pas croire que les pro- 
grĉs, quoique trĉs reels_, de l’idee dans le 
monde academique soient dĉs a present 
suflisants pour assurer la victoire.

Si nous precisons les resultats de la pro
pagande, nous trouvons 724 signatures 
ourla Pĉtition aux Academies, au lieu de 
29 regues au 15 novembre 1903. Nous 

avons a noter seulement 25 Societas adhe
rentes nouvelles; ce chiffre ne peut donner 
une idee juste de la diffusion de l’idee de la 
L . I. dans le courant de l’annee, diffusion 
de plus en plus etendue et intense. Toute- 
fois, ii est insuffisant. Nous attirons trĉs 
serieusement 1’attention de nos amis sur 
ce point. Nous sommes contraints de repe- 
ter que les adhesions ne peuvent s’obtenir 
que sur place, par 1’action de membres 
influents des Societas. A tous ceux qui 
croient 1’ceuvre utile et qui tiennent a la 
voir reussir promptement, nous disons 
done : Faites de la propagande auprĉs des 
Societes, non pas auprĉs de trĉs petites 
Association denuees de toute importance 
et de toute autorite ou de Societes isolees 
ause indun groupement plus vaste, suscep
tible de Ies representer, mais auprĉs des 
Association puissantes par les interets 
qu’elles defendent ou par le nombre de 
leurs adherents, auprĉs des Societes savan
tos, des Associations professionnelles et 
particuliĉrement des Chambres de * com
merce. Nous sommes toujours preis k 
envoyer les documents necessaires aux 
pariisans de la L. I. qui veulent faire des 
dĉmarches en faveur de notre ceuvre. Que 
Ton repande 1’idee autour de soi, par des 
conferences, par des articles de journaux 
ou simplement par conversation et par 
lettre*. Que Ton substitue parfois, dans ses 
entretiens, a des sujets insignifiants et sans 
portee, la discussion de plus graves ques- 
tions. II ne suffit pas de desirer in  petto un 
progrĉs, ii faut le vouloir et y travailler 
sans relache.

E SP E R A N T O  est en vente 

dans toutes les GAB.ES.

POUR APPRENDRE ['ESPERANTO
On emploiera Tune des mĉthodes cl-dessous

3ui, tr6s diverses, s’adaptent parfaltement aux 
ifferents degr6s de culture des 6tudiants.
Les jeunes gens frais emoulus des cours 

secondaires emploieront avecprofitle manuel 
Cari, Ies primaires au contrade auront plus de 
facilite avec les livres de MM. L a m b e r t  ou 
O e llg ny . Les personnes quen’effraye pas un
travail assidu e’t methodique utiliseront avec 
fruits les trois volumes Grammaire, Commen
taire et Themes de M. de Ueaufront. Enfin 
les gens presse» emporteront en wagon ou en 
bateau la petite brochure Esperanto et pour- 
ront arrfver avec elle seule k une connais
sance trĉs suffisante de la langue.

(S’adresser au bureau du journal)

^Esperanto en IO le?ons, par Th. Cart, et 
M. Pagnier. — Prix : O fr. 75.

Grammaire et exercices de la langue internatio
nale Esperanto, par L. de Beaumont. — Prix : 
I  fr. 50.

Thames d’application, Lexicologie, Syntaxe, 
Formation des mots de VEsperanto (avec le

vocabulaire des mots employ6s), par L. de 
Be a u m o n t . — Prix : 2 francs.

Commentaire sur la Grammaire Esperanto, par 
L. DE Beau fron t . Prix : 2 francs.

Vocabulaire Fran?ais-Esperanto, et Esperanto- 
Frangais, par Th. Ca r t . M erck en s  et P. B e r 
t h e l o t . — Prix : 2 fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L. de  
Bea u fro n t . — Prix : i  fr. 50.

Dictionnaire Frangais-Esperanto, par L. de 
B e a u f r o n t .—  (Paraitra dans le cours delOOS.)

Cours ^mentaire desperante, par M. D e l ig n y . 
— Prix : O fr. 60.

Esperanto, petit manuel en neuf legons avec 
Petit vocabulaire. — Prix: O fr. IO, franco 
15 centimes.

Le ttre s commerciales, avec vocabulaire com- 
mercial en 4 langues, par Ch. L ambert  et 
P. Be r t h e l o t . — Prix : O fr. 50.

Cours Pratique d ’Esp6ranto
Par Ch . L ambert  

Professeur k la Faculte des Lettres

de 1’Universite de Dijon. 

P R IX  : O fr. 75

S’adres8er au Chasseur Francais, a Saint- 
Etienne (Loire).

Pour tous renseignements, s’adresser 
aux secrĉtaires des groupes esperantistes 
locaux dont les noms suivent:

FRANCE ((in)

«0Pnr0is»  ~ ^ r a n t i s t e  midical. — 
S D Rodet, 96, Bd Saint-Germain.

Samt-Etienne. — M. Merlin, 25, rue des 
r rancs-Magons.

Saint-L6ger-16s-Domart (Somme). — M. Du-
mont-Galllard.

Saint-Mand̂  — M"« Huguenin, 18, chaussĉes
de I Etang.

Saint-Omer.— M. E Deligny, 34. r. Gambetta. 
Saint-Quentm. — M. Quegneaux, imprimeur 

lib raire.
Sceaux (canton de). — M. G. Maillard, 2, rue 

du Four. ’
Semur. — M. Vienney, prof*’ au Collage.

Pi , M: R ' Deshayes. U, rue Saint-
Pierre-Ie-Donjon.

Sixt-Samoens. — M. le Dr. Boyadjian.
•Suresnes. — M. Lecuver, 18 bis, rue deRueil. 
Tarbes. — M. F. Miellle, profr au Lyc6e.

de-VUI e ~  RenĜ Farye’ place de ^Hotel-

qah0|nrnn0D'J ain',iT M- Ernest Bouchet, villa de bablons, Ia in  (Drome).
Troyes. -  M. Raphael, prop au Lycee.
Va ence. — M. Cadenat, prof' au ColleRe. 
Valenciennes. — M. L. Bastien, l i ,  rue des

Echelles.
Versailles. —M. P. Coret, IO, r. de Vergennes. 
Vesoul. — M. Mosomann, au Lycĉe.
Vincennes. — M. Edouard Breon, 6 , rue du 

Levant.

P E T fT E  C U R H t 3 K U N D A N C E

M. Pierre Carri, Saint-Gall (Suisse). -  
Voyez la liste ci-contre : Pour apprendre 
VEsperanto. N’importe quelle librairie vous 
fournira ces ouvrages.

E n  Suisse, adressez-vous k la  Revn^ 

Espero, 6, rue du  Vieux-Colleg| '̂ Gen6ve 
(timbre pour la reponse), ou au Groupe fis»/. 
rantiste de Saint-Gall M. E Werner, Para-

MANOPACTDRE D IIORLOGERIE , B IJOOTERIE , CYCLES

a g r a m o n
C E l F t J E n r  ( I ^ y r . O r . )  Ifrance

A U X  D E U X  LIŬNS
20 Mois

de

C R E D I T

aFonctionnaires

M « i- < | u e  d o  F u b r l q u e

Cycles * ESPERANTO .
MARECE dĉposee 

Catalogue franco. —  Oni korespondas Esperante.

Le Gerant : Paul Be rt h elo t .

Cbret. — Jmp., Lib. et Bel. L. Lamiot.

Librairie HACHETTE ET C
79, Boulevard Saint-Germain, P A R IS .

Pour pariitre prochainement :

GRAND DICTIONNAIRE

FRANQ AIS-ESPERANTO
La  Maison HACHETTE ET  Cle est la seule qui soit autorisee ii publier les 

ouvrages approuves par le D r ZAM ENHOF, auteur de 1’Esperanto.

Son Dictionnaire Frangais-Esperanto est done le seul qui sera revu et approuve 
par 1’auteur de la langue.

Des bulletins de souscription et spŝcimens de pages seront envoyes ŭ tous les 
esperantistes sous peu.

Le p ris  de oet ouvrage im portant ne dĉpassera pas 7 francs.


